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الس ــلطة املحلي ــة بم ــأرب تس ــتغرب م ــا
ورد يف بي ــان منظم ــة أطب ــاء ب ــا ح ــدود

لجنة برلمانية تلتقي بقيادات
القطاع الصحي بالمحافظة
توقيــع مذكــرة تفاهــم إلنشــاء وجتهيــز
مستشــفى ختصــي لرعايــة األم والطفــل
وضع حجر األساس ملرشوع املستشفى
التخصيص لرعاية األم والطفل
لقاء موسع لإلعالميني بمأرب يناقش
دور اإلعالم يف دعم املعركة الوطنية

جامعــة إقليــم ســبأ تشــارك فــي مؤتمــر دولــي
بعشــرين بحثــا أكاديميــا

الوكيل مفتاح يناقش مشاريع وتدخالت
منظمة أوكسفام بمأرب

دورة لــ 55خطيبــا بمــأرب حــول مهــارات و
أس ـاليب االتصــال المؤثــر والفعــال

قـوات األمــن الخاصة تنفذ تماريــن متعددة
لرفع مســتوى الجاهزية القتالية

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  19مارس  2022العـــــدد ( )172

2

صفحة

PA G E

جلنة برملانية تلتقي بقيادات القطاع الصحي باملحافظة

اللجنـــة
التقـــت
الربملاني ــة بقي ــادة مكت ــب
الصح ــة بمحافظ ــة مأرب
ومس ــؤويل دائرة الخدمات
الطبية العســكرية وإدارات
املستشــفيات الحكومية يف
املحافظ ــة.
واطلعـــت اللجنـــة
برئاسة النائب عبدالوهاب
معوضة ،وعضوية حسني
السوادي ،ومحمد العسيل،
وعبدامللـــك القصـــوص
ع ــى س ــر العم ــل يف تل ــك
املستشـــفيات والصعوبات
والتحديات التـــي تواجهها

وســبل معالجتهــا.
واســـتمعت مـــن
املســؤولني إىل تقاريــر عن
وضــع القطــاع الصحي يف
مــأرب والجهــود املبذولــة
الس ــتمرار تقديم الخدمات
الطبيــة والعالجية لجرحى
الجيــش الوطني واملقاومة
الشعبية وجميع املواطنني
والنازح ــن يف املحافظ ــة.
وعـــرت اللجنـــة عـــن
تقديرهــا لقيــادة القطــاع
الصحي و دائ ــرة الخدمات
الطبية العس ــكرية وجميع
العامل ــن يف املستش ــفيات

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الحكومية بمــأرب ،عىل ما
يبذلونــه من جهــود كبرية
يف رعايــة جرحــى الجيــش
واملقاومـــة وتفانيهـــم يف
عالجهم ،وعىل حرصهم عىل
اســتمرار تقديــم خدماتهم
الطبية واإلنســانية لجميع
املواطنـــن والنازحـــن يف
محافظ ــة م ــأرب.
مشـــرة إىل أن هـــذا
اللقاء يأتــي ضمن برنامج
الزيـــارة امليدانيـــة للجنـــة
إىل محافظــة مــأرب التــي
جــاءت بتكليــف مــن هيئة
رئاســـة مجلـــس النـــواب
Mareb gov

Mareb_gov

لتفقد أحوال أبطال الجيش
الوطنــي ورجــال املقاومة
الشعبية البواسل واالطالع
ع ــى أوضاعه ــم وتلم ــس
احتياجاتهـــم ،باإلضافـــة
إىل االط ــاع ع ــى أوض ــاع
املؤسســـات الحكوميـــة
واملنشآت واملرافق الخدمية
يف محافظــة مأرب ،وتفقد
ســر العمــل فيهــا وذلك يف
إطار دور الربملان وواجباته
الدس ــتورية والرقابي ــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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السلطة املحلية بمأرب تستغرب ما ورد يف بيان
منظمة أطباء بال حدود

استغرب مصدر مسؤول
بالســلطة املحليــة بمحافظة
مــأرب ما صدر عــن منظمة
أطبــاء بــا حدود يــوم األحد
 ١٢مارس بشأن إيقاف بعض
مشـــاريعها يف مـــأرب دون
مراعــاة لألوضاع اإلنســانية
املتفاقمــة باملحافظة .
وأكـــد املصـــدر عـــى أن

صيغــة بيــان منظمــة أطباء
بــا حــدود يخلو مــن املهنية
وتضمــن لغــة اتهاميــة غــر
حصيفــة وغــر مســؤولة ..
مؤك ــدا ً أن الس ــلطة املحلي ــة
واألجهزة األمنية باملحافظة
توف ــر املن ــاخ املالئ ــم ل ــكل
العاملني يف املنظمات الدولية
واإلقليميـــة واملحليـــة ولـــم
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يح ــدث أن تع ــرض أحده ــم
ملكــروه يف املحافظــة .
ونـــوه املصـــدر إىل أنـــه
كان األح ــرى بمنظمة أطباء
بـــا حـــدود أن تتخاطـــب
م ــع الحكوم ــة أو الداخلي ــة
والجهــات ذات العالقة ،الفتا ً
إىل ما صدر عن اللجنة األمنية
بوادي وصح ــراء حرضموت
Mareb gov

Mareb_gov
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يف بيانها الصادر عن االجتماع
األخري يف الثالث عرش من شهر
مــارس الجــاري  ،وتأكيدهــا
عــى القيــام بواجباتها تجاه
عملي ــة االختط ــاف التي قام
به ــا متقطع ــون يف الطري ــق
الصحـــراوي بمحافظـــة
حرضموت.
Mareb_gov

Mareb.gov
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توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء وتجهيز مستشفى
تخصصي لرعاية األم والطفل بمأرب

وق ــع وكي ــل محافظ ــة
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه
مفتــاح يــوم الثالثــاء ،مــع
رئي ــس مؤسس ــة تواص ــل
للتنميـــة اإلنســـانية رائـــد
إبراهي ــم  ،مذك ــرة تفاه ــم
إلنشاء مستشفى تخصيص
لرعايــة األم والطفل بمدينة
م ــأرب وتجهي ــزه بتموي ــل
من جمعيــة عبدالله النوري
الكويتيــة.
وخـــال اللقـــاء الـــذي

حــره مدير مكتب الصحة
بمــأرب الدكتــور عبدالعزيز
الشدادي ،أكد الوكيل مفتاح
أهميـــة هـــذا املستشـــفى
النوعــي الذي ســيمثل رافدا
مهم ــا للقط ــاع الصح ــي يف
املحافظة التي تفتقر ملثل هذه
املشــاريع التخصصيــة التي
تقدم خدمات صحية نوعية
ومتكاملة يف مجال األمومة
والطفولــة باملحافظة.
وثم ــن الوكي ــل مفت ــاح

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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الدع ــم الكب ــر واملتواص ــل
ال ــذي تقدمه دول ــة الكويت
الشــقيقة حكومــة وشــعبا
إلخوانهــم اليمنيــن يف هذه
املرحلة االستثنائية ودورها
يف تمويل عدد من املشــاريع
الخدميـــة والتنمويـــة يف
املحافظــة خــال الســنوات
املاضية.
مـــن جانبـــه أوضـــح
رئي ــس مؤسس ــة تواص ــل
للتنمي ــة أن امل ــروع ج ــاء
Mareb gov

Mareb_gov

لخطـــة
اســـتجابة
االحتياجـــات األساســـية
للســلطة املحليــة بمحافظة
مــأرب خالل العــام املايض..
مشــرا إىل أن هــذا املرشوع
يعد واحدا من عدة مشاريع
صحية يجري دراسة مراحل
تنفيذها بالتنسيق مع مكتب
الصح ــة العام ــة والس ــكان
باملحافظ ــة.

Mareb_gov
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وضع حجر األساس ملرشوع إنشاء املستشفى
التخصيص لرعاية األم والطفل

وكيـــل
وضـــع
محافظــة مــأرب الدكتور
عبدربـــه مفتـــاح ،يـــوم
األربعــاء ،حجر األســاس
ملرشوع إنشاء املستشفى
التخص ــي لرعاي ــة األم
والطف ــل بمدين ــة م ــأرب
بتكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ
مليـــون و 25ألـــف دوالر
بتموي ــل كويت ــي.
ويتك ــون املستش ــفى
الـــذي تنفـــذه مؤسســـة
التواصل للتنمية اإلنسانية
بتمويل من جمعية الشيخ
عبدالله النوري الكويتية،
من ثالثة طوابق وس ــيتم
تشـــييده عـــى مســـاحة
إجماليــة تبلــغ  1800مرت

مرب ــع يف ح ــي الروض ــة
شـــمال مدينـــة مـــأرب،
ويحتوي عىل غرفة عناية
مركـــزة وثـــاث غـــرف
عمليات وأقس ــام طوارئ
لألطفال والنساء والوالدة
والعيـــادات الخارجيـــة
واملختـــرات والرقـــود،
بســـعة رسيريـــة تبلـــغ
( )200رسير ،باإلضافة إىل
مرافق تجارية استثمارية
سيعود ريعها للمستشفى
للمس ــاهمة يف تش ــغيله.
وأشاد الوكيل مفتاح،
بالدعــم الكويتي املســتمر
املقدم ملحافظة مأرب عىل
مدى الســنوات املاضية يف
كافة القطاعــات الحيوية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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والخدميـــة يف املحافظـــة
وذلك ضمن حملة الكويت
إىل جانبكم..معـــرا ً عـــن
شـــكر قيـــادة محافظـــة
م ــأرب وجمي ــع أبنائه ــا
لدولــة الكويــت حكوم ـ ًة
وشــعبا ً عــى وقوفهم إىل
جانب أش ــقائهم اليمنيني
يف ظــل الظــروف الراهنة
ومساهمتها يف تمويل عدة
مشاريع تنموية وخدمية
مســتدامة يف املحافظــة.
مـــن جانبـــه أوضـــح
رئيس مؤسســة التواصل
للتنمية رائد إبراهيم ،بأن
مؤسس ــته س ــتعلن ع ــن
مناقص ــة ه ــذا امل ــروع
خــال األســبوع القــادم،
Mareb gov
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وســـيتم تنفيـــذه وفقـــا
للمواصفـــات املحـــددة يف
املناقصة خالل فرتة ســنة
وأربعــة أشــهر ،ثــم يتــم
تأثيثــه وتجهيــزه بكافــة
املعــدات الطبيــة الالزمة..
مشـــرا إىل أن املـــروع
سيســهم يف دعــم القطاع
الطبي يف املحافظة ويقلل
من نســبة حــاالت الوفاة
لدى األمهات واملواليد من
خــال خدماتــه الصحيــة
النوعيــة التــي ســيقدمها
للنازحـــن واملجتمـــع
املضيــف يف املحافظــة.
Mareb_gov
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الوكيل مفتاح يناقش مشاريع وتدخالت منظمة
أوكسفام بمأرب

ناق ــش وكي ــل محافظة
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه
مفتــاح يــوم الخميــس ،مع
املديـــر اإلقليمـــي ملنظمـــة
أوكســـفام ،فـــران يولـــغ
لويــس ،مشــاريع وتدخالت
املنظمة يف املحافظة وســبل
تعزيــز الرشاكــة اإلنســانية
معها خــال الفرتة القادمة.
وأشــار الوكيــل مفتــاح
إىل دور م ــأرب يف اس ــتقبال
وإي ــواء مالي ــن النازح ــن
القادمني من عدة محافظات
هربا م ــن بطش مليش ــيات
الحوثي اإلرهابية وبحثا ً عن

األمن والحرية وسبل العيش
الكريم يف ظل دولة وتحفظ
كرامته ــم وتكفل حقوقهم.
واســـتعرض الصعوبات
والتحديــات التــي تواجههــا
الســلطة املحليــة واملكاتــب
واملؤسســـات الحكوميـــة
املعني ــة يف س ــبيل اس ــتمرار
تقديــم خدماتها األساســية
للنازحني يف قطاعات الصحة
والتعليم واملي ــاه واإلصحاح
البيئ ــي وكاف ــة القطاع ــات
الخدمية يف ظل ضعف البنية
التحتية األساسية واستمرار
حركة الن ــزوح إىل املحافظة
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بشكل يومي.
ودع ــا الوكي ــل مفت ــاح
منظمــة أوكســفام وكافــة
رشكاء العمـــل اإلنســـاني
إىل مضاعفـــة جهودهـــا
ورف ــع مس ــتوى تدخالته ــا
يف املحافظــة خــال الفــرة
القادمة ،املس ــاهمة يف تلبية
احتياجات النازحني املتزايدة
وتأمني الخدمات الرضورية
لهم والتخفيف من معاناتهم
يف مخيمـــات النـــزوح يف
املحافظــة.
من جانبــه أوضح املدير
القطــري ملنظمة أوكســفام
Mareb gov

Mareb_gov

أن منظمتــه عازمــة خــال
األشــهر القادمة عــى تنفيذ
عدة مشاريع إغاثية وإيوائية
تســـتهدف النازحـــن يف
مخيمات الن ــزوح بمديريتي
مدينـــة مـــأرب والـــوادي،
تشـــمل :قطاعـــات امليـــاه
واإلصحــاح البيئــي بتكلفــة
تقــدر بنحو مليون  760ألف
دوالر بتمويــل مــن صندوق
التمويل اإلنســاني والوكالة
الســويدية للتعاون اإلنمائي
الدويل.
Mareb_gov

Mareb.gov
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لقاء موسع لإلعالميني بمأرب يناقش دور
اإلعالم يف دعم املعركة الوطنية

عقـــد يف محافظـــة
مـــأرب ،لقـــاء موســـع
لإلعالميـــن يف املحافظـــة
ملناقشـــة دور اإلعـــام يف
دعـــم املعركـــة الوطنيـــة
ومس ــاندة أبط ــال الجيش
الوطني ودعمه يف معركته
املصرييــة ضــد مليشــيات
الحوث ــي اإليراني ــة.
وأكـــد املشـــاركون
يف اللقـــاء الـــذي نظمتـــه
مؤسســة تنمية الشــبابية
االجتماعيــة بالرشاكة مع
مكتب اإلع ــام باملحافظة
ضمن أنشطة برنامج جمع
الكلمة ،أهمية قيام اإلعالم
بــدوره يف تعزيــز اللحمــة
الوطني ــة وجم ــع الق ــوى

الوطنيــة وتوحيــد صفهم
ملواجهة مليشيات االنقالب
والتمــرد الحوثيــة ،ودعــم
أبط ــال الجي ــش الوطن ــي
ورجال املقاومة الش ــعبية
ومســاندتهم يف معركتهــم
الوطنية الس ــتعادة الدولة
اليمنية.
مش ــددين عىل رضورة
توحيد الخط ــاب اإلعالمي
واالرتقاء به ،بما يتناسب
مـــع طبيعـــة املرحلـــة
الراهن ــة ،ويع ــزز وح ــدة
الص ــف الوطن ــي ويجم ــع
كلمــة اليمنيــن لدعم هذه
املعركة الوطنية حتى دحر
مليشـــيات الحوثي وإنهاء
انقالبهــا الدمــوي.

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

وتح ــدث وكي ــل وزارة
اإلعالم أحمد ربيع ووكيل
محافظــة مــأرب عبداللــه
الباكري يف كلمتيهما يف هذا
اللقاء عن رجال الصحافة
واإلعـــام ودورهـــم يف
صناعـــة الـــرأي العـــام
والتأثــر عليــه وتوجيهــه
ض ــد املليش ــيات الحوثي ــة
االنقالبية وكشف جرائمها
البشـــعة وانتهاكاتهـــا
املروع ــة بح ــق اليمني ــن،
والتصـــدي للشـــائعات
وحمالت التضليل املمنهجة
التــي تــروج لهــا وســائل
إعالم االنقالبيني ودحضها
وتفنيدها بالحقائق واألدلة
ا لقا طعة .
Mareb gov

Mareb_gov

جميـــع
داعـــن
اإلعالمي ــن إىل استش ــعار
مســـؤولياتهم الوطنيـــة
واألخالقي ــة واملهنية تجاه
وطنه ــم يف ه ــذه املرحل ــة
االســـتثنائية الفارقـــة
وتوحيد خطابهم اإلعالمي
واالبتعــاد عــن الخالفــات
الضيقــة واملعارك الجانبية
الت ــي التخ ــدم إال الع ــدو،
وتجنب كل مايعزز انقسام
الصف الجمهوري وتركيز
كل الجهود اإلعالمية لدعم
املعركة الوطنية ومساندة
األبط ــال يف الجبه ــات.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  19مارس  2022العـــــدد ( )172

جامعة إقليم سبأ تشارك يف مؤمتر دويل
بعرشين بحثا أكاديميا

شــاركت جامعــة إقليــم
سبأ ،يف مؤتمر العلم والتنمية
يف اليمن ،الذي افتتح أعماله يف
العاصمة املاليزية كواالمبور
بمشــاركة  11جامعة يمنية
ودولية.

وأوضــح رئيــس جامعة
إقليــم ســبأ الدكتــور محمــد
حمــود القــديس يف ترصيــح
لــه أن الجامعــة شــاركت يف
املؤتمر بـ  20بحثا أكاديميا يف
عدة تخصصات علمية وأدبية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

Mareb_gov

أبرزها الطب واإلدارة..
وكشـــف الدكتـــور
القــديس عن أن جامعة إقليم
سبأ بصدد اإلعداد والتحضري
لتنظيــم مؤتمر علمي مماثل
خــال العــام الجــاري بهدف
Mareb gov

Mareb_gov
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تشــجيع الطــاب والباحثني
األكادميـــن للمســـاهمة يف
تطويــر آليــة البحــث العلمي
ومواكبة التط ــورات العلمية
والتكنولوجية واالبتعاد عن
األشــكال النمطية الســائدة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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دورة لـ 55خطيبا بمأرب حول مهارات و
أساليب االتصال املؤثر والفعال

أقيمـــت بمحافظـــة
م ــأرب ،ال ــدورة التدريبي ــة
األوىل للخطبــاء واملرشــدين
وقي ــادات التوجي ــه املعنوي
يف املحافظــة حــول مهارات
وأس ــاليب االتص ــال املؤث ــر
والفعـــال نظمتهـــا وزارة
األوقاف واإلرشاد بالتنسيق
مــع رئاســة هيئــة األركان.
هدفـــت الـــدورة عـــى
مـــدى يومـــن إىل إكســـاب
 55مشــاركا مــن الخطبــاء
واملرشدين وقيادات التوجيه
املعن ــوي مهارات وأس ــاليب

ووســائل االتصــال الفعــال،
وتعريفهم بأســس الخطابة
املؤثرة واسرتاتيجية تطوير
املهام اإلرشادية والتوجيهية
للمجتمع وسمات ومقومات
الخطيب الناجح.
ويف افتتـــاح الـــدورة
أكــد وكيــل وزارة األوقــاف
واإلرش ــاد حس ــن الش ــيخ،
أهميـــة دور الخطبـــاء
واملرشــدين ومــدى تأثريهم
وقدرتهم عىل توعية املجتمع
وكش ــف الحقائ ــق للن ــاس
وتنويره ــم وتحذيره ــم من

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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األفــكار املتطرفــة والعقائد واإلرشـــاد باملحافظـــة
املنحرفــة التــي تــروج لهــا حســن القبيــي ،محــاور و
مليشــيات الحوثي اإلرهابية أهــداف الــدورة واملوجهــات
وتســـعى لفرضهـــا عـــى
العامــة للمرحلــة الراهنــة..
اليمنيـــن ..مشـــددا عـــى
رضورة أن يتمتــع الخطيــب داعيــا الخطبــاء واملرشــدين
بالق ــدرات وامله ــارات الت ــي وقيادات التوجيه املعنوي إىل
تمكنــه مــن إيصال رســالته االســتفادة من هــذه الدورة
اإلرشــادية والتوجيهية لكل وتطبيــق مــا يتلقونــه فيها
فئ ــات املجتم ــع بالطريق ــة
عــى أرض الواقع بما يحقق
املناسبة وباألس ــلوب املقنع
األه ــداف املرج ــوة ويخ ــدم
واملؤث ــر ل ــدى املتلقني.
م ــن جهت ــه اس ــتعرض املصلحــة الوطنيــة.
مديــر عــام مكتــب األوقاف
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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قوات األمن اخلاصة بمأرب تنفذ متارين
متعددة لرفع مستوى اجلاهزية القتالية

نفذت ق ــوات األمن
الخاصـــة بمحافظـــة
مأرب ،تماري ــن قتالية
متعددة لرفع مســتوى
الجاهزية واالس ــتعداد
القت ــايل ،يف الصح ــاري
والوديـــان واملناطـــق
الجبليـــة واألرايض
الوعـــرة.
وأك ــد قائ ــد ق ــوات
األمــن الخاصة بمأرب
العميد ســليم السياغي

أن هـــذه التماريـــن
تســاهم يف رفع قدرات
وإمكانيـــات الضبـــاط
واألفــراد وتجعلهــم يف
جاهزيــة تامــة طــوال
الوقـــت ملواجهـــة كل
التهدي ــدات واملخاط ــر
الت ــي تس ــتهدف أم ــن
وس ــامة املواط ــن.
وقـــال إن تكثيـــف
التدريـــب والتأهيـــل
وتطوير القدرات يأتي

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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من منطلق املســؤولية يف تحقيـــق إنجـــازات
يف تأمـــن الجبهـــة نوعيـــة واســـتباقية
الداخليـــة والتصـــدي
ضــد عنــارص مليشــيا
لكافـــة التشـــكيالت
والخاليـــا اإلرهابيـــة الحوثـــي وأحبـــط كل
ملليشيات الحوثي التي املخططــات اإلرهابيــة
تسعى دائما الستهداف لتل ــك العن ــارص الت ــي
أمن واســتقرار مأرب .كانت تستهدف املدنيني
وأشـــار إىل أن
اآلمنــن والنازحــن يف
املستوى التدريبي العايل
لألجهزة األمنية خالل املحافظـــة.
األعوام املاضية ساهم
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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اختتام الدورة التدريبية حول املعاجلة
املجتمعية حلاالت سوء التغذية بمأرب

اختتمـــت الخميـــس
بمحافظ ــة م ــأرب ،ال ــدورة
التدريبية الخاصة باملعالجة
املجتمعي ــة لح ــاالت س ــوء
التغذيـــة الحـــاد والوخيـــم
يف مخيمـــات النازحـــن
باملحافظـــة.
نفــذت الــدورة عىل مدى
10أي ــام الجمعي ــة الدولي ــة
لرعاي ــة ضحاي ــا الح ــروب

والكــوارث يف إطــار مرشوع
تعزيـــز خدمـــات الرعايـــة
الصحيـــة األوليـــة ،وإدارة
حــاالت ســوء التغذيــة التي
تنفذه الجمعي ــة بتمويل من
مركــز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمــال اإلنســانية.
ويف االختتــام أكــد مديــر
مكتـــب الصحـــة الدكتـــور
عبدالعزيز الش ــدادي ،أهمية

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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هـــذه الـــدورة إلكســـاب
املش ــاركني املهارات الالزمة
يف كيفيـــة التعامـــل مـــع
حاالت ســوء التغذيــة الحاد
وعالجهــا ،وتقديــم الرعاية
الطبيـــة األوليـــة الالزمـــة
لتلــك الحــاالت يف مخيمــات
النازح ــن باملحافظ ــة.
داعي ــا املش ــاركني م ــن
الكوادر الصحي ــة والعاملني
Mareb gov

Mareb_gov
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يف العيــادات الطبيــة املتنقلة
يف عدد من مخيمات النازحني
يف املحافظ ــة إىل تطبي ــق كل
ماتعلمــوه وتدربــوا عليه يف
هــذه الــدورة مــن مفاهيــم
ومهارات جدي ــدة عىل أرض
الواقــع للمســاهمة يف عالج
حاالت سوء التغذية الحاد يف
مخيماتهم.
Mareb_gov

Mareb.gov
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مركز امللك سلامن يوزع  24طنا من السالل
الغذائية بمأرب

وزع مركز امللك س ــلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنس ــانية
كيلوغرامــا،
 24ط ًنــا و182
ً
من السالل الغذائية للنازحني
احتياجـــا يف
واألرس األكثـــر
ً
مدينة مأرب ومديرية حريب
بمحافظــة مــأرب ،اســتفاد

منها  1,068فردًا.
ويف املـــكال اختتـــم
مركــز امللك ســلمان ،الدورة
التدريبيـــة حـــول التقـــي
الحــري وتصنيــف النواقل
ملكافحـــة مـــرض املالريـــا
والضنك والحمي ــات األخرى

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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التـــي نظمهـــا الربنامـــج وبعــض املحافظــات األكثــر
الوطن ــي ملكافح ــة املالري ــا وبائيـــة ضمـــن أنشـــطة
بالتعاون مع منظمة الصحة
الربنامج لتعزيز دور التحري
العامليــة ،ملــدة خمســة أيام.
الحــري ملعرفــة وتصنيــف
وشـــارك يف الـــدورة 20
متدر ًبــا مــن كادر الربنامــج النواقــل املختلفــة لألمراض.
الوطن ــي ملكافح ــة املالري ــا
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